
  

 

 
  

 

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH LUBUSKICH BONÓW SZKOLENIOWYCH 

 

Projekt zakłada dofinansowanie i rozliczenie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych na 

rzecz lubuskich przedsiębiorstw przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 

prowadzących działalność gospodarczą i mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze 

województwa lubuskiego - subregion gorzowski (tj. powiaty: gorzowski, strzelecko  

- drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, m. Gorzów Wlkp.) oraz do ich pracowników. 

 

Usługi rozwojowe: 

 usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning) 

 usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) 

 usługi jednorazowe (egzamin) 

 

Nabór do udziału w projekcie prowadzi Operator: Zachodnia Izba Przemysłowo  

- Handlowa w Gorzowie Wlkp. 

 

Wysokość wsparcia: 

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub 

szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi 50%, a maksymalnie 

80 % kosztów usługi rozwojowej, przy czym: 

 dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 75 % kosztów usługi 

rozwojowej (w przypadku wystąpienia tzw. preferowanych typów usług lub 

przedsiębiorstwa - 80 %); 

 dla małego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 70 % kosztów usługi 

rozwojowej (w przypadku wystąpienia tzw. preferowanych typów usług lub 

przedsiębiorstwa - 80 %); 

 dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60 % kosztów usługi 

rozwojowej (w przypadku wystąpienia tzw. preferowanych typów usług lub 

przedsiębiorstwa - 70 %). 



  

 

 
  

 

Przedsiębiorstwo może skorzystać wielokrotnie ze wsparcia w ramach Projektu. Oznacza to, że 

jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka umów wsparcia. Maksymalna wartość 

dofinansowania w okresie realizacji Projektu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 

35 000,00 zł, przy czym: 

 limit dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 29 500,00 zł 

 limit dla małego przedsiębiorcy wynosi 32 500,00 zł 

 limit dla średniego przedsiębiorcy wynosi 35 000,00 zł. 

 

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Przedsiębiorcy 

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub dla jednego pracownika 

wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 8.500,00 zł, bez względu 

na wartość tej usługi i poziom wsparcia. W związku z powyższym, maksymalna wartość 

dofinansowania jest uzależniona od liczby pracowników, planowanych do oddelegowania do 

udziału w usługach rozwojowych. 

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw 

Preferowane w ramach Projektu są następujące typy usług i przedsiębiorstw: 

 przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji (RIS) 

 przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu 

 usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacja. 

Warunkiem zwiększenia pułapu dofinansowania w ramach preferowanych typów usług  

i przedsiębiorstw jest spełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów. 

 

Ograniczenie naboru 

Ograniczenie dotyczy charakterystyki uczestników usług rozwojowych - co najmniej 50 % 

pracowników planowanych do oddelegowania na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby  

w wieku powyżej 50 roku życia lub osoby posiadające tzw. niskie kwalifikacje  

(tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ISCED 3, tj. ukończone liceum, technikum, 

zasadnicza szkoła zawodowa). 

 

Opracowano na podstawie: Poradnik Przedsiębiorcy; Projekt „Lubuskie Bony Szkoleniowe 

szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego” 


